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Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te 

gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige 

raadpleging. Als u vragen heeft, neem dan direct contact met ons op. 

Contact informatie vindt u achterin deze handleiding. 
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1 Introductie 
Gefeliciteerd met uw aankoop van deze tuinhaard barbecue. We hebben 

onze best gedaan om een fantastisch product voor u te ontwerpen. U 

beleeft er vast veel gezellige momenten mee. 
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2 Product beschrijving 
Dit product is een tuinhaard + barbecue. Daarmee bedoelen we dat dit 

product als tuinhaard en als barbecue is te gebruiken. 

 

 

  rookkanaal 

kap 

grill rooster 

onderstel 

vuur rooster 

voorzijde 

achterzijde 

zijtafel 
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3 Veiligheid 
Gebruik uw gezond verstand wanneer u dit product gebruikt.  

Niet naleven van de voorzorgsmaatregelen, aanwijzingen en 

waarschuwingen in deze handleiding kan tot ernstig lichamelijk letsel of 

de dood of in een brand of tot een explosie leiden en schade aan 

eigendommen veroorzaken. 

1. Dit product niet binnenshuis gebruiken. Dit product alleen 

buitenshuis gebruiken.  

2. Zorg ervoor dat de rookgassen en de warmte vrij in de buitenlucht 

kunnen wegstromen. 

3. Gebruik dit product niet onder een overhangende brandbare 

constructie of overhangend voorwerp omdat deze daardoor in 

brand kunnen raken. 

4. Gebruik dit product niet in een brandgevaarlijke omgeving. Houd 

brandbare materialen, brandbare vloeistoffen en oplosbare 

producten op een veilige afstand wanneer dit product in gebruik 

genomen gaat worden of in gebruik is. 

5. Niet gebruiken bij hevige wind. 

6. AANDACHT! Plaats het product steeds op een vaste vlakke 

ondergrond en uit de buurt van brandbare of smeltbare 

voorwerpen.  

7. AANDACHT! Dit product wordt heet tijdens het gebruik. Raak het 

daarom niet aan. Verplaats het product nooit tijdens het gebruik 

en laat het nooit onbeheerd achter. Wacht met het verplaatsen 

totdat het vuur is gedoofd en het product volledig is afgekoeld. 

8. VOORZICHTIG! Gebruik nooit benzine, alcohol of andere 

brandbare vloeistoffen bij het aansteken of aanwakkeren van het 

vuur. Gebruik enkel aanmaakproducten die voldoen aan de norm 

EN 1860-3 en gebruik deze enkel volgens de daarbij behorende 

voorschriften.  
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9. Gebruik als brandproducten enkel briketten en/of houtskool 

en/of geperste houtbriketten en/of brandhout. Gebruikt u droog 

brandhout als brandstof zorg er dan voor dat de 

vochtigheidsgraad ervan niet hoger dan 20% is. Houd er rekening 

mee dat een stuk brandhout met een vochtigheidsgraad van 50% 

of meer niet verwarmt en zeer slecht brandt en veel teer 

voortbrengt. Ook veroorzaakt brandhout met een 

vochtigheidsgraad van 50% of meer zeer veel waterdamp uitstoot 

en geeft dit overmatige afzetting op het product zoals op het glas 

en in het rookkanaal. 

10. WAARSCHUWING! Giet nooit brandbare of ontvlambare 

vloeistoffen over de brandproducten in dit product. 

11. WAARSCHUWING! Houd, zodra het product in gebruik is, kinderen 

en dieren op een veilige afstand. En houd hier altijd toezicht op. 

Het gebruik van de haard door kinderen is verboden.  

12. Gebruik van het product door volwassenen die onder invloed zijn 

van drank, drugs en/of andere verdovende middelen wordt sterk 

afgeraden.  

13. Bescherm de aanwezigen tegen het vuur. Draag geen licht 

ontbrandbare kleding zoals dunne en losse synthetische kleding 

nabij dit product omdat die gemakkelijk vlam kunnen vatten. 

14. Hang niet met lange haren boven of bij dit product omdat die 

gemakkelijk vlam kunnen vatten. 

15. Gebruik geschikte beschermingsmiddelen zoals hittebestendige 

handschoenen wanneer u hete onderdelen moet vastpakken zoals 

bij het verwijderen van het grillrooster. 

Houd blusmateriaal bij de hand wanneer u dit product gebruikt. 

Bijvoorbeeld een brandblusser en een blusdeken. 

Er kunnen vonkjes uit het product spatten of waaien. Neem 

maatregelen dat deze vonkjes geen schade kunnen veroorzaken. 
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4 Het product monteren 
Gebruik voor het monteren van de kap op het onderstel de volgende 

onderdelen: 

4 stuks bevestigingsboutjes 

1 stuks beugel links 

1 stuks beugel rechts 

Stap 1. Plaats eerst de beugels links en rechts in de uitsparing 

conform onderstaande afbeeldingen. 
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Stap 2. Plaats hierna de kap op het onderstel.  

In de kap zitten 4 gaten voor de bevestigingsboutjes. Deze 4 gaten 

moeten tegenover de 4 gaten in het onderstel uitkomen. 
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Stap 3. Schroef met 2 bevestigingsboutjes de kap aan de voorzijde 

vast aan de beugels zoals op onderstaande afbeelding aangegeven. 

! Let op; schroef de bevestigingsboutjes voorzichtig recht in de gaten. Dit 

mag niet zwaar gaan omdat de boutjes zich dan gaan vast vreten 

waardoor het boutje halverwege het gat vast komt te zitten. 
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Stap 4. Schroef met de andere 2 schroeven de kap aan de achterzijde 

vast aan het onderstel conform de onderstaande afbeelding. 

! Let op; schroef de bevestigingsboutjes voorzichtig recht in de 

schroefdraad van de gaten. Dit mag niet zwaar gaan omdat de boutjes 

zich dan gaan vast vreten waardoor het boutje halverwege het gat vast 

komt te zitten. 
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Stap 5. Plaats de aslade. Zorg hierbij dat het gaatje in de aslade aan 

de voorzijde zit. Plaats dit gaatje over het haakje dat achter de rand zit. 

Stel vast dat de aslade over het haakje heen zit en er dus niet vanaf kan 

schuiven.  

 

  

Gaatje 

Haakje 

Aslade 
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Stap 6. Monteer het onderste rooster. Deze wordt gebruikt als 

vuurrooster waarop u de brandstof verbrand. 

 

  

Vuurrooster 
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Stap 7. Monteer de zijtafels en het grill rooster. 

De zijtafels moeten zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde achter 

de randen haken. Het grill rooster kunt u op een geschikte hoogte 

plaatsen. 
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Stap 8. Het product is nu gemonteerd. 
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5 Een geschikte plek  
• Gebruik het product alleen buitenshuis. Alleen daar is voldoende 

ventilatie en voorkomt u koolmonoxidevergiftiging.  

• Plaats het product niet in een brandgevaarlijke omgeving. Ook 

niet onder een afdak, veranda of onder gebladerte.  

• Plaats het product altijd op een stevige ondergrond die niet kan 

bewegen. Bij het barbecueën verspreiden zich vetspetters 

rondom dit product. Zorg ervoor dat deze geen schade kunnen 

veroorzaken. Bij het verbranden kunnen er hete delen van de 

brandstofproducten wegspringen. Zorg ervoor dat deze geen 

schade kunnen veroorzaken. 

• Bij het barbecueën kan er vet op de ondergrond komen. Zorg 

ervoor dat dit geen schade aan uw ondergrond kan veroorzaken. 

6 Klaarmaken voor gebruik 
Zorg dat u bekend bent met de inhoud van deze handleiding voordat u dit 

product gaat gebruiken.  

De hoofdstukken ‘3 Veiligheid’ en ‘5 Een geschikte plek’ geven belangrijke 

aanwijzingen.  

Verzeker u ervan dat het product is gemonteerd conform de aanwijzingen 

in het hoofdstuk ‘4 Het product monteren’. 

Zorg dat het product op de rem staat wanneer u deze gaat gebruiken. De 

hendels op de beide wielen aan de achterzijde moeten daarvoor 

horizontaal tot op de aanslag staan. Zie de volgende afbeelding. 
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Voor gebruik heeft u briketten, aanmaakblokjes (die voldoen aan de norm  

EN 1860-3) en een lange lucifer nodig. 

Gebruik voor het barbecueën bij voorkeur briketten of houtskool. 

Briketten geven een gelijkmatige warmte af gedurende een langere tijd . 

Zet de klep in het 
rookkanaal verticaal 
zodat deze geheel open 
is. 

 
 
 

 
Zet de luchttoevoerschuiven links en rechts 

naar voren zodat de opening geheel open is. 
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1a. We raden het gebruik van een brikettenstarter aan. 

1b. Zonder brikettenstarter bedekt u de bodem van het onderste rooster 

met briketten en voegt u 4 aanmaakbokjes toe. De laag mag 

maximaal 5cm dik zijn. 

2. Gebruik een lange lucifer om de aanmaakblokjes aan te steken. 

3. Plaats het grillrooster in de grillrooster houder. Zorg ervoor dat het 

grillrooster volledig tegen de achterzijde aangeschoven is. Zie detail 

hieronder. 

4. Wacht tot de briketten bedekt zijn met een dun laagje as alvorens u 

het voedsel op het grillrooster plaatst. 
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7 Gebruik 
Voorkom dat het voedsel verbrandt. Ga daarom niet grillen zolang er 

vlammen zijn. 

Vermijdt opflakkering. Opflakkering zijn vlammen die plots opspringen 

tijdens het grillen. Ze worden meestal veroorzaakt door druipend vet of 

druipende marinade. Met name bij vlees dat veel vet bevat. 

Eet geen verbrande producten omdat die kankerverwekkend zijn. 

Tijdens het grillen kunnen er opflakkeringen voorkomen. Teveel 

opflakkeringen kunnen het vet op het grillrooster doen ontbranden. 

Gebruik in dat geval een grillpan. Bij het gebruik van magere producten 

zult u veel minder last hebben van opflakkering. 

Verwijder het rooster met behulp van de losse handgrepen door deze 

handgrepen in de rechthoekige openingen van het grill rooster te 

plaatsen. Deze rechthoekige openingen staan hieronder met pijlen 

aangegeven. 
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Gebruik geschikte bescherming wanneer u hete onderdelen wilt 

vastpakken. Zorg ervoor dat deze hete onderdelen geen schade kunnen 

veroorzaken en voorkom dat mensen of dieren zich aan deze hete 

onderdelen kunnen branden. 

Maak het vuur niet uit met water, aangezien de plotselinge verandering 

van temperatuur dit product kan beschadigen. Gebruiker liever zand of 

aarde. Bij voorkeur laat u het vuur altijd opbranden. 

Bij het gebruik zal de aslade heet worden. Wacht met het verwijderen van 

de aslade totdat deze geheel is afgekoeld. Ook kunnen er nog smeulende 

brandstofdelen in de aslade liggen. We raden u daarom aan de aslade pas 

12 uur na het doven van het vuur te verwijderen en nadat u heeft 

vastgesteld dat er geen warmte meer vanaf komt. 

8 Onderhoud 
• U kunt het grill rooster eenvoudig reinigen door deze te 

verwisselen met het vuurrooster. De brandstof op het vuurrooster 

zal aanwezige vet en voedselresten bij het volgende gebruik doen 

verbranden.  

• Gebruik indien nodig een roestvrijstalen plamuurmes om 

voedselresten van het grillrooster te verwijderen. Laat het 

daarvoor eerst volledig afkoelen. 

• Reinig de delen met een spons of doek en een gewoon 

reinigingsmiddel. Gebruik geen chloorhoudende middelen. 

• Om roestvorming op het product te voorkomen moet u ieder 

contact met ijzer vermijden. Het beste kunt u ook contact met 

zout en chloor vermijden omdat deze producten het roestvrijstaal 

kunnen aantasten. We raden u af om het product bijvoorbeeld in 

de nabijheid van spoorwegen te gebruiken.  

• Indien het product in aanraking is geweest met ijzer dan kan daar 

een roestplekje ontstaan. Zo’n roestplekje kunt u het beste met 

een schuursponsje wegschuren.  
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9 Garantie 
Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze 

garantie dekt alleen fabricagefouten op voorwaarde dat: 

• u uw product heeft gebruikt, gemonteerd en onderhouden 

overeenkomstig de instructies in deze handleiding. Schade ten 

gevolge van misbruik, verkeerde montage of foutief onderhoud wordt 

niet als een fabricagefout beschouwd. 

• u bij aanspraak op garantie het aankoopbewijs aan ons kunt 

overleggen. 

• onze kwaliteitsafdeling bevestigd dat de onderdelen defect zijn en dat 

het defect zich heeft voorgedaan bij normaal gebruik, correcte 

montage en juist onderhoud. 

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kunt u geen aanspraak 

maken op onze garantie. In elk geval blijft de garantie beperkt tot het 

herstellen of vervangen van de defecte onderdelen. 

Het volgende wordt niet gedekt: 

• Vervorming en verkleuring van onderdelen die rechtstreeks 

blootstaan aan vuur of intense hitte. 

• Schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld  

door vallen of stoten. 

• Alle gevolgschade veroorzaakt door onjuist gebruik of door het niet 

opvolgen van de aanwijzingen in deze handleiding. 

• Aantasting of verkleuring van het product ten gevolge van externe 

invloeden, gebruik van agressieve middelen, blootstelling aan zout of 

chloor enzovoort.  
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10  Contact informatie 
Brattar  
Kreillaan 2  
1705DM Heerhugowaard 
Mail ons op info@brattar.com 

Tel. 06 25 34 30 96 
www.brattar.com 

 
Kvk: 62565788 
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